Implementació de la LOMCE.
Situació a Catalunya curs 2016‐2017
El Reial Decret‐ Llei 5/2016, de 9 de desembre, ha introduït una sèrie de mesures urgents per a
l’ampliació del calendari d’implementació de la llei Orgànica 8/2013, per a la millora de la qualitat
educativa, és a dir, la LOMCE.

Quins canvis introdueix el Reial Decret‐ Llei?
Aquest Reial Decret modifica el calendari d’implantació de les diferents avaluacions regulades a la
LOMCE:


Primària i secundària: pel que fa a l’avaluació de sisè de primària (article 21) i la revàlida
de quart de secundària (article 29), les proves esdevindran mostrals i tindran només
finalitat diagnòstica (sense efectes acadèmics) fins que no s’aprovi la normativa que ha de
sortir del Pacte d’Estat Social i Polític per l’Educació. La selecció serà d’alumnes i/o centres i
suficient per obtenir la mostra. Les Comunitats Autònomes podran modificar amb la seva
normativa l’abast de les proves: podran ampliar la quantitat de centres que han de
participar (per sobre dels valors mostrals) o també podran fer que les proves siguin censals
(per a tots els alumnes).



Batxillerat: pel que fa a la revàlida final de batxillerat (article 36 bis) i fins que no s’aprovi la
normativa que ha de sorgir del Pacte d’Estat Social i Polític per l’Educació, aquesta no serà
necessària per obtenir el títol de Batxillerat. Els alumnes que vulguin accedir a la
Universitat hauran de realitzar unes proves que no seran exactament igual que les PAU
actuals. En concret, es regula que els alumnes que vulguin accedir a estudis universitaris
faran una prova sobre els continguts de les matèries generals cursades del bloc de les
assignatures troncals del segon curs i de llengua i literatura catalana. Els alumnes que
vulguin millorar la nota d’accés, podran examinar‐se de, al menys, dos matèries opcionals
del bloc de les assignatures troncals de segon curs.

Quines implicacions tenen aquests canvis?


Diferència entre proves mostrals i proves censals: la diferència bàsica entre passar una
prova diagnòstica a tots els alumnes (censal) o només a alguns (mostral) rau en què els
resultats d’una prova censal permeten comparar alumnes i centres i els resultats es poden
utilitzar, per tant, per classificar els alumnes (com ja passa a algunes escoles en el pas de
sisè de primària a primer de secundària) o per establir rànquings entre escoles. Les proves
mostrals (d’alumnes i/o centres) serveixen per obtenir dades i diagnosticar la situació
general del sistema però sense individualitzar ni per centre ni per alumne.



Marge de maniobra autonòmic: el Govern estatal deixa a les comunitats autònomes que
regulin com faran l’avaluació de sisè de primària i de quart de secundària i no diu res
respecte les proves de tercer de primària.
o Tercer de primària: el Reial Decret Llei no modifica les proves de tercer de primària
però s’interpreta que, en ser proves diagnòstiques, resta en mans de la comunitat
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autònoma la decisió de donar‐li un valor mostral o censal. Anys anteriors ja s’havia
aplicat el model mostral a algunes comunitats autònomes
o Sisè de primària i quart de secundària: la normativa estatal deixa les proves com
mostrals però si les comunitats autònomes volen convertir‐les en censals o volen
augmentar el percentatge d’alumnes que les realitzin de manera que sigui superior
al necessari, les comunitats autònomes ho han de regular expressament.
o Certificat d’ESO: per obtenir el certificat d’ESO no cal fer les proves de quart de
secundària ni tampoc, segons normativa estatal, compten per obtenir la nota de
final d’ESO.
Important: totes les proves la LOMCE són després de la modificació del Reial Decret‐ Llei
mostrals. Si les comunitats autònomes regulen, poden transformar‐les en censals o ampliar
el percentatge de les persones o centres que les han de passar per avaluar el sistema.


Què ha decidit fer el Departament d’Ensenyament a Catalunya? El Departament
d’Ensenyament ja ha regulat:
o Les proves de tercer seran censals i es realitzaran entre 28 de febrer i el 13 de març
de 2017
o Les proves de sisè seran censals i es realitzaran al maig.



Què implica que a Catalunya siguin censals? Com que el Govern de Catalunya ha optat per
fer les proves censals, aquestes podran usar‐se per classificar alumnes i centres, com ja
està succeint des dels cursos passats.
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